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Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, tel. (0-15) 8415643, fax (0-15) 8415630
http://www.nisko.pl

ANKIETA DOTYCZĄCA
PROGRAMU MIESZKANIE PLUS
Szanowni Państwo!
Informujemy, że Gmina i Miasto Nisko przystąpiła do programu rządowego pn. „Mieszkanie
Plus”. W ramach Programu na działce przy ulicy Jaworowej (Osiedle Nisko-PGO) w Nisku
planowana jest budowa mieszkań (budownictwo wielorodzinne).
Program Mieszkanie Plus to nowa propozycja rządu dla mieszkańców zainteresowanych
własnym mieszkaniem. Z Programu Mieszkanie Plus może skorzystać każda osoba fizyczna,
która nie posiada na własność żadnej nieruchomości. Nie ma ustalonej górnej granicy
wiekowej. Natomiast z opcji najmu mieszkania w ramach Mieszkanie Plus skorzystać będzie
mogła każda osoba, która zobowiąże się do comiesięcznego opłacania czynszu.
Program Mieszkanie Plus to propozycja dla tych, których nie stać na zakup własnego
mieszkania, a równocześnie wysokość ich zarobków jest zbyt duża, by mogli ubiegać się
o lokum np. od gminy. W takiej sytuacji jest aż 40% Polaków.
Dodatkowo w ramach Programu Mieszkanie na Start będzie istniała możliwość skorzystania
z dopłat do czynszu dla pierwszych najemców nowych mieszkań, a także lokali, które zostały
zrealizowane w ramach Programu Mieszkanie Plus. Z dopłat będą mogli skorzystać osoby
o niskich zarobkach. System dopłat do czynszu planowany jest w okresie pierwszych 15 lat
wynajmu mieszkania, a jego wysokość będzie zależeć od kryterium dochodowego w rodzinie
i ilości osób. Wysokość będzie wahać się od 100 do 500 zł miesięcznie.
Niniejsza ankieta, pomoże określić skalę zainteresowania rządowym programem Mieszkanie
Plus” wśród mieszkańców Gminy i Miasta Nisko, ale również osób, które planują się osiedlić
na tym terenie. Przedstawione przez Państwa dane umożliwią określenie skali
zainteresowania wskazanym Programem i potrzebą budowy mieszkań wielorodzinnych na
terenie Gminy i Miasta Nisko.
Przewidywany czynsz wynosił będzie około 13,85 zł/m2 (opcja wynajmu) oraz około
16,99 zł/m2 (opcja wynajmu z dojściem do własności przez okres 25-30 lat). W opłaty
czynszu nie są wliczane koszty mediów, które pokrywał będzie mieszkaniec indywidualnie.
Informujemy, że w/w dane są jedynie szacunkowe i mogą ulec zmianie.
Prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej w terminie do 28 czerwca 2019 r.
• do Urzędu Gminy i Miasta Nisko (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 12)
• e-mailem na adres ugim@nisko.pl
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ANKIETA DOTYCZĄCA
PROGRAMU MIESZKANIE PLUS
1. Jaka wielkość mieszkania najbardziej Panią/Pana interesuje?
□ do 30 m² (1 pokój)
□ do 45 m² (2 pokoje)
□ do 56 m² (3 pokoje)
□ powyżej 56 m²
Preferowana liczba pokoi: ……………..
2. Jaką opcją będzie Pani/Pan zainteresowana(y) w Programie MIESZKANIE PLUS?
□ wynajem
□ wynajem z dojściem do własności (z możliwością przyszłego wykupu)
3. W jakim przedziale mieszczą się miesięczne dochody netto przypadające na jednego
członka Pani/Pana gospodarstwa domowego?
□ do 500 zł
□ od 501 zł do 1000 zł
□ od 1001 zł do 1500 zł
□ powyżej 1500 zł
4. Jakie są Pani/Pana źródła dochodu?
□ umowa o pracę na czas nieokreślony
□ umowa o pracę na czas określony
□ własna działalność gospodarcza
□ renta/emerytura
□ nie mam stałego źródła dochodów
□ inne …………………………….
5. Jaka jest liczba osób należących do Pani/Pana gospodarstwa domowego?
□ do 2 osób
□ powyżej 2 do 4 osób
□ więcej niż 4 osoby
6. Ilość osób mających poniżej 16 roku życia pozostających w Pani/Pana
gospodarstwie domowym?
□ brak
□1
□2
□3
□ więcej niż 3
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7. Obecne miejsce zamieszkania?
□ miasto Nisko
□ poza miastem Nisko, ale na terenie Gminy Nisko; .................................. (gdzie?)
□ poza Gminą Nisko
8. Czy obecnie stara się Pani/Pan o mieszkanie?
□ tak, z gminnego zasobu komunalnego
□ tak, na „wolnym rynku”
□ nie
9. Jakie koszty miesięcznie ponosi Pani/Pan z tytułu czynszu lub wynajmu mieszkania?
□ nie więcej niż 500 zł
□ od 501 zł do 1000 zł
□ powyżej 1000 zł
□ nie ponoszę żadnych kosztów
10. Czy ma Pani/Pan potrzebę przystosowania mieszkania dla potrzeb osoby
niepełnosprawnej ruchowo?
□ tak
□ nie
11. Jestem zainteresowany/a przystąpieniem do Programu „Mieszkanie plus”
□ tak
□ nie
Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Dostarczone przez Państwa informacje z pewnością
pomogą nam w identyfikacji potrzeb i rozpoznaniu zapotrzebowania Programem
„Mieszkanie Plus.” Zwracamy uwagę, że ankieta nie jest wnioskiem o wynajem
mieszkania. Ma jedynie na celu zebranie wstępnych informacji i wstępnych deklaracji
zainteresowania przystąpieniem do Programu.
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Dane osoby wypełniającej ankietę
Imię, nazwisko …………………………………………………………..
Nr telefonu ……………………………………………………………….
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne , w przypadku ich nie podania
nie będziemy mogli powiadomić Państwa o poszczególnych etapach realizacji programu
„Mieszkanie plus”.

Proszę o zapoznanie się i zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych
□

Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

moich

danych

osobowych,

zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE na
potrzeby związane z realizacją programu „Mieszkanie plus” w tym na powiadamianie
o etapach realizacji w/w programu.
Zostałem poinformowany, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez
złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wycofanie
zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
Data i podpis……………………………………………...

Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie jest Burmistrz Gminy
i Miasta Nisko z siedzibą w Nisku, Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta
w Nisku, z którym może się Pani/Pan kontaktować w zakresie przetwarzania danych
osobowych pod adresem email: iod@nisko.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy i Miasta
w Nisku.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją Programu
„Mieszkanie plus” min. w celu powiadomienia o etapach realizacji w/w programu na
podstawie:
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- art. 6 ust. 1 lit.e RODO tj.: wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
- art. 6 ust. lit a RODO, tj.: na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa i podmiotom, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane w imieniu administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu,
a następnie zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji
dokumentów. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo: do uzyskania kopii
tych danych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie
uniemożliwi powiadomienie o realizacji i możliwościach uczestnictwa w Programie
„ Mieszkanie plus”.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
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